Vodja šolske prehrane:
Sabrina Barbarič, mag. prof. pouč. go. in kem.

4.teden
DATUM
Ponedeljek
21.10.2019

ZAJTRK
VRTEC/ŠOLA
V: Mešan kruh (1),
maslo(7), med, čaj

Torek
22.10.2019

Š: Sadni jogurt (7),
žemljica (1) čaj
V: Buhtelj z marmelado
(1,7), mandarina, čaj

Sreda
23.10.2019

Š: Mleko s koruznimi
kosmiči (1,7)
V: Jajčni namaz (1,3,7),
rženi kruh (1), čaj, grozdje

Četrtek
24.10.2019

Petek
25.10.2019

MALICA ŠOLA

Ravnatelj šole:
Aljoša Bradač, mag. posl. ved

KOSILO
VRTEC/ŠOLA
Piščančja juha z
zelenjavo, sesekljana
pečenka (1,3), pražen
krompir, zelena solata

POPOLDANSKA
MALICA
Pirin kruh (1), rdečo
grozdje

Buhtelj z marmelado
(1,3,7), mandarina, čaj

Zelenjavna juha, dušen
piščančji file, mlinci s
kislo smetano (1,3,7),
zeljna solata

Črni kruh (1), sadni
pinjenec (7)

Makaronova solata s
piščančjo klobaso
(1,7,10), čaj, grozdje

Banana

Š: Rženi kruh (1),
piščančja pašteta, čaj
V: Mlečni zdrob (1,7),
kinder milch schnite (7),
jabolko

Cvetačna juha (7), ajdovi
štruklji z orehi in
drobtinami (1,3,7), domač
jabolčni kompot

Mlečni zdrob (1,7),
kinder milch schnite (7),
jabolko

Goveja juha, kuhana
govedina, kremna
špinača (7), pire
krompir(7)

Čokoladni puding

Š: Mešan kruh (1),
topljeni sir (7), čaj
V: Piščančja prsa, črni
kruh (1), kisla kumarica,
čaj

Piščančji nageci (1), črni
kruh (1), dodatek (10),
čaj

Piščančja obara, polbeli
kruh (1), sladoled (7)

Francoski rogljiček
brez jajc in mleka
(1), kivi

Mešan kruh (1),
maslo(7), med, frutabela
(1,7), čaj

(1,7)

Š: Makovka (1), navadni
jogurt (7)
* Živilo je iz ekološke pridelave.
Jedi lahko vsebujejo snovi ali proizvode, ki povzročajo alergije ali preobčutljivosti, ki so navedeni v Uredbi
1169/2011/EU – priloga II (objavljeno na oglasni deski v jedilnici). Učenci imajo v jedilnici na voljo vodo ali čaj. V primeru,
da ni mogoče zagotoviti ustreznih živil, si pridržujemo pravico do spremembe jedilnika. Za več informacij o jedilniku
pišite na naslov: sabrina.barbaric@os-benedikt.si

Legenda prisotnih alergenov:
1-žita, ki vsebujejo gluten; 2- raki; 3- jajca; 4- ribe; 5- arašidi (kikiriki); 6- soja; 7- mleko, ki vsebuje
laktozo, 8- lupinasto sadje (oreščki); 9- listna zelena; 10- gorčično seme; 11- sezamovo seme; 12žveplov dioksid in sulfiti v konc. » 10 mg/kg; 13- volčji bob; 14- mehkužci.
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